Årsmøte i Glåmhaugen hyttevel
lørdag 26. februar 2022 kl 17:00 til 19:00
Sted: Austlid fjellstue
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Godkjennes
Sak 2. Styrets beretning
Vedlagt følger styrets beretning.
Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes.
Sak 3. Årsregnskap
Glåmhaugen hyttevel har i 2021 hatt inntekter på kr 41.200,- fra innbetalt kontingent, og utgifter på
kr 15.777,50,-. Av hyttevelets 136 eiendommer/medlemmer er det 131 som har betalt og 1 som ikke
har betalt kontingent for 2021. Det er 4 eiendommer vi ikke har kontaktinfo på. Grunneier har enda
ikke gitt oss tilbakemelding om hvem som har overdratt disse eiendommene. Beholdningen ved
årsskiftet er på kr 174.293,91.
Årsregnskapet følger vedlagt, sammen med revisorerklæring fra velets revisor Ole Fredrik Vego.
Revisor mener regnskapet er korrekt og anbefaler det godkjent av årsmøtet i Glåmhaugen
Hyttevel.
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
Sak 4. Valg
Styret består av en styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem.
Styremedlem og vara velges for 2 år av gangen.
Styret har i 2021 bestått av leder Annette Krampl (på valg), styremedlem Steinar Mageli (på valg),
styremedlem Jan Petter Skodbo (ikke på valg) og varamedlem Geir Bye (på valg). Annette Krampl og
Steinar Mageli har sagt seg villig til å sitte en periode til, i de posisjonene de besitter idag.
Det skal også velges revisor og valgkomité. Revisor har vært Ole Fredrik Vego, mens valgkomité har
vært Arild Finstad og Bjørn Brubakk. Valgkomiteen ønsker å trekke seg.
Forslag til styre/revisor/valgkomite 2022 (varamedlem og valgkomitemedlemmer var ikke klart da
innkallelsen ble sendt ut)
Styret
•
•
•
•

Styreleder Annette Krampl (2022)
Styremedlem Steinar Mageli (for perioden 2022-2023)
Styremedlem Jan Petter Skodbo (for perioden 2021-2022)
Varamedlem xxx
(for perioden 2022-2023)

•

Ole Fredrik Vego (2022)

•

Xxx og xxx (2022)

Revisor
Valgkomite

Forslag til vedtak: Følgende valg ble godkjent.

Sak 5. Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for neste årsmøte
a) Kontingent
Hyttevelets økonomi er i dag god. Ettersom velet selv har ansvar for vedlikehold av indre veinett, er
det høyst nødvendig å ha nok til å dekke uforutsette hendelser (grunnet ekstramvær/andre
ekstraordinære årsaker) og vedlikehold som grusing, salting og høvling. Velet har per i dag en kapital
på 174.294 kroner.
Det foreslås at kontingenten forblir uendret i 2022.
Forslag til vedtak: Kontingenten for 2022 settes til 300,- kroner.
b) Tidspunkt for neste årsmøte
Det foreslås at tidspunktet for årsmøtet 2023 settes til lørdag 25. februar.
Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 avholdes lørdag 25. februar 2023.
Sak 6. Saker til behandling
Styret har mottatt tre forslag om saker til behandling innen fristen.
a) Innkreving av løypeavgift sammen med hyttekontingent
Det har kommet henvendelse fra Skeikampen Pluss v/Ivar Rusten med ønske om at årlig løypeavgift
kreves inn sammen med hyttekontingenten.
Alle hytteeiere i velet er forpliktet til å betale årlig løypeavgift. Skeikampen Pluss står for oppkjøring
av løypenettet og innkreving av avgiften. De opplever det som svært vanskelig å få inn denne
avgiften fra alle og hvert år er det mange som ikke betaler. De har derfor tatt kontakt med styret i
Glåmhaugen hyttevel i håp om at denne avgiften kan kreves inn sammen med hyttekontingent og at
velet betaler videre avgiften i sin helhet til Skeikampen Pluss.
Styret har behandlet saken, og har stor forståelse for dette ønske. Derimot mener styret at det ikke
er ønskelig å øke kontingenten utover velets egne kostnader. Vi vil heller tilby Skeikampen Pluss en
oppdatert liste over medlemmene slik at de har riktig kontaktinformasjon til alle.
Forslag til vedtak: Løypeavgiften vil ikke bli innkrevd via kontingenten. Styret tilbyr seg å sende
oppdatert liste over medlemmene til Skeikampen Pluss.
b) Endring av løypenettet
Løypenettet rett sør for Austlid fjellstue er endret da det ikke lenger kjøres opp sporet som krysser
Lisetervegen. Denne har tidligere knyttet bl.a. løypene “vegen rundt vannet” og “Bjørga rundt”. Det
er i stedet kjørt opp ny løype som går forbi den gamle skiskytterstadioen. Denne knytter også disse
løypene sammen, men er litt lengre og litt mer krevende. Begrunnelsen fra Skeikampen Pluss er at
det er for trafikkfarlig å krysse Lisetervegen. Lisetervegen er veldig trafikkert, og det kjøres fort. De
som betjener løypemaskinen er de beste til å vurdere trafikksikkerhet her og vi ønsker ikke å
overprøve dette.
Forslag til vedtak: Det vil ikke bli gjort tiltak fra Glåmhaugen hyttevel i forsøk på å endre på dette.

c) Fjellkirkens venner
Skei Fjellkirke mottar ingen offentlig støtte og baserer seg kun på kollekt, innsamlinger og gaver.
Fjellkirkens venner har kontaktet styret med informasjon om dette i håp om at de kan få oversendt
kontaktinfo over velets medlemmer slik at de kan sende e-post direkte til hver enkelt. Styret
oppfordre gjerne alle til å støtte, men ønsker ikke å oversende kontaktinformasjon.
Forslag til vedtak: Styret sender svar til Fjellkirkens venner om at det ikke vil bli oversendt
medlemsinfo fra Glåmhaugen hyttevel.
Vedlegg:
1. Styrets beretning 2021
2. Årsregnskap 2021
3. Revisors beretning (vil bli ettersendt)

